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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Bonaventure Célarié 

Idade: 23                     E-mail: bonaventure.celarie@student.uclouvain.be  Sexo:  M 

Universidade de Origem: UCL LOCI, St Luc, Tournai 

País: Belgica    Curso: Arquitetura 

 

Período de Intercâmbio: 

 1 ano  Agosto/Agosto   Ano: 2014/15 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

 

 A primeira coisa que me fez querer vir no Brasil foi a pratica da Capoeira que já conhecia na 

Europa; Quiz melhorar minha experiença com esse esporte indo no pais de origem daquela. 

 

2) O que influenciou na escolha da USP? E porque na ECA? 

 

Nao teve opção, a única parceria entre minha universidade e o Brasil foi na USP. Estou estudando 

na FAU mas queria ter uma aula mais artistica, assim que fui pegar a aula de artes plasticais na 

ECA 

 

3) Como tomou conhecimento da possibilidade de intercâmbio na USP? 

 

Pois o programa de intercambio esta anunciado cada ano na minha uni com todas as 

possibilidades de países de intercambio. 

 

IDIOMA 

 

1) Você teve algum problema de adaptação com a língua portuguesa? 

 

Nenhum 

 

2) Numa escala de 0 a 10, avalie o nível de conhecimento da língua portuguesa antes do 

intercâmbio: 

(  )1       ( ya )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       (  )10  

 

E depois do intercâmbio: 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       ( ya )9       (  )10 
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CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 CAP0206 ARTES PLASTICAIS 

 

2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram 
as dificuldades/desafios enfrentados: 

Eu não gostei muito dessa aula, achava que ia ser uma aula  com professor que nos da exercicios 
para aprender a mexer com a composiçao e as cores mas tornou se uma aula livre. O professor 
fazia apresentaçoes de artistas na primeira parte da aula e nos deixava mostras nossos trabalhos 
(trabalhos feitos sem nenhuma indicaçao, trabalhos de “artistas” que não 
sou)___________________________________________________________________________ 

 

 

1) Numa escala de 0 a 10, avalie a qualidade das aulas cursadas na ECA. (0 ruim/10 excelente) 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       ( ya )7       (  )8       (  )9       (  )10 

 

2) Houve alteração do plano de estudos original? Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? 

 

Sim, consegui 

 

3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 

 

Escolhei só uma poraue já cursava na FAU 

 

4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 

 

Como falado antes, não foi o que esperava 

 

5) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? E quanto aos 

alunos? 

 

A professora boa sim, alunos interssantes mas não teve muito contato com eles 

 

 

 


